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چکیده

سهای درس دوره متوسطه صورت
پژوهش حاضر به منظور ارائه ی مدلی برای ارزیابی عدالت آموزشی در سطح کال 

گرفت .روش پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نوع ،توصیفی -تحلیلی است .پس از بررسی سوابق تحقیقات انجام

یهای مربوطه 13 ،مؤلفه شناسایی و در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شد .در این پژوهش ،با مطالعه ی
شده و تئور 

مبانی نظری در خصوص مبحث مدلهای عدالت آموزشی و همچنین بررسی پیشینه ،مؤلفهها و عناصر الگو استخراج و بر

مبنای آنها ،الگوی ارزیابی عدالت آموزشی تدوین گردید .پس از تعیین روایی پرسشنامه توسط استادان ،ضریب پایایی

پرسشنامه در همه ی ابعاد به روش آلفای کرونباخ  0/8بوده است .جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان تعلیم و

تربیت ،معلمان ،کارشناسان آموزش و پرورش دوره ی متوسطه استانهای شمالی کشور (گیالن و مازندران) بوده که از این

تعداد  500نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ،که متخصصان به روش هدفمند ،و معلمان و کارشناسان به روش تصادفی طبقه
ای نسبی نمونه گیری شدند ..برای تجزیه و تحلیل دادهها از فرآیند مفهوم سازی ،تحلیل عاملی و روش تحلیل مسیر و آنوا

استفاده گردید .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عدالت آموزشی با  13مؤلفه ،در  11عامل قابل مدل سازی است که عبارتند

از ،موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،تعهد معلم نسبت به دانشآموزان ،اخالق تحصیلی ،انصاف و عدالت نسبت به

دانشآموزان ،وفاداری نسبت دانشآموزان ،کم کاری معلم ،عملکرد نظام آموزشی ،نابرابری آموزشی ،تقلب ،تبعیض و
یباشد .آماره تحلیل مسیر نیز در قالب یک مدل نشان داد که هر یک از  11عامل ،تا چه حد
دسترسی به عوامل آموزشی م 

یباشند .در این روش رابطه ی میان هر یک از مؤلفهها مشخص شده و بر این اساس
توان ارزیابی عدالت آموزشی را دارا م 

مؤلفههای موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،دسترسی به عوامل آموزشی ،عملکرد نظام آموزشی ،تعهد معلم ،وفاداری معلم و
یباشند و مؤلفههای اخالق تحصیلی ،انصاف و
نابرابری آموزشی با هم و هر کدام هم با سؤاالت یکدیگر در ارتباط م 

عدالت ،کم کاری معلم ،تقلب و تبعیض هر کدام به صورت مستقل بر عدالت آموزشی تأثیر گذارند.

کلید واژهها :ارائه ی مدل ،ارزیابی ،عدالت ،عدالت آموزشی.

دریافت مقاله1392 /1/92 :

پذیرش مقاله1392 /6/ 16 :

 . 1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران( .نویسنده مسئول)

Kazempour.edu@gmail.com
 . 2دانش آموخته ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران.
orkideheftekhari@gmail.com
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مقدمه

1

شهای معنوی با حیات بشر آغاز شده است .این ارزش مهم و اساسی
عدالت همچون سایر ارز 

شهای معنوی مانند آزادی ،مساوات ،برابری و ....است (ندایی .) 1379 ،عدالت
نسبت به سایر ارز 

یشود که از طریق درون دادها و فرآیندهای جاری در
در محیطهای آموزشی زمانی محقق م 

محیط آموزشی ،افراد قادر باشند به پیامدها یا همان هدف غایی که اهداف علمی و آموزشی،
اعتقادی ،اخالقی و اجتماعی است ،دست یابند (ثناگو .) 1390 ،اصطالح عدالت آموزشی 2مفهومی

گسترده و دارای کاربردی متفاوت از دیدگاههای مختلف است .شاید در نگاه نخست ،معانی که از

این واژه به ذهن متبادر شود ،این موارد را شامل شود :مساوات در منابع و امکانات آموزشی مراکز

شآموزان مختلف ،آموزش تفکر انتقادی به
آموزشی مختلف ،برخورد یکسان معلمان با دان 

شآموزان جهت بررسی موقعیت اجتماعی خود و تحلیل ساختار طبقاتی بعض ًاًا ناعادالنه در
دان 

جامعه برای رسیدن به برابری فارغ از زمینه ی اجتماعی و تفکر اقتصادی ،فرآیند مقابله با موانع امید
شآموزان و کل سیستم آموزشی .برقراری
بخشی ،3تحرک اجتماعی 4و تفکر انتقادی 5در بین دان 

یتواند به صورت استحقاقی و شایسته ساالری
عدالت آموزشی و ارائه ی امکانات آموزشی نیز م 

یتواند مالک عمل باشد و هم توزیع برابر امکانات
توزیع شود .هم توزیع جبرانی و ترمیمی م 

آموزشی (یاری قلی و همکاران .)1 39 1 ،آموزش و پرورش 6پدیده ای عام 7و در عین حال

یدهد و
منحصر به فرد 8است ،عام از آن روی که یکی از پایههای اساسی هر جامعه را تشکیل م 

جامعه بدون آن نمیتواند به حیات خود ادامه دهد و منحصر به فرد از آن جهت که در رابطه با

همه ی ابعادش ،حاصل یک فرهنگ معّیّین است .آموزش و پرورش فرآیندی است که از طریق آن

ییابد ،پس کارکرد آن هم محافظه کارانه 9و هم
ِش موجود ،انتقال و مرزهای دانش گسترش م 
دان ِش

1.Justice
2.Educational justice
3.Promising
4.Social mobility
5.Critical thinking
6.Education
7.Commoner
8.Uniqe
9. Conservative
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خالق 1است (زنجانی زاده .) 1386 ،نهاد آموزش و پرورش یکی از نهادهای آغازین است که در
همه جوامع شناخته در طول تاریخ وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت .هرچند

ساختار نهاد آموزشی در سایه پیشرفتهای تکنولوژیک ،ممکن است در طول زمان تغییر کند،
تها و فنون به نسلهای بعدی است (قلی
ولی کارکرد آن همچنان انتقال فرهنگ ،دانش ،مهار 

پورو پیران نژاد.) 1386 ،

یکی از مؤثرترین راههای تحقق عدالت آموزشی ،تأمین فرصتهای یکسان برای دسترسی عموم
افراد جامعه به آموزش و پرورش است و همه ی آحاد انسانی حق دارند از آموزش و پرورش

یکسان برخوردار گردند (عبدوس .) 138 :1 38 1 ،جايگاه رفيع آموزش و وجود استعدادهاي سرشار
و توانمند وجود عدالت را بيشتر ضروري میسازد .عدالت آموزشي يعني بهره گيري همه ی

استعدادهاي كشور از امكانات ،متناسب با نيازهايشان و تحقق اين آرزوي ديرين مستلزم اراده اي

قوي و همه جانبه نگر است تا با جلوگيري از انباشت امكانات و توانمنديها در يك نقطه خاص يا

برخي مناطق برخوردار زمينه بهره مندي همه استعدادها از امكانات را فراهم آورند .عدالت

آموزشی و نابرابریهای آموزشی ،2مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه ،واقعیتی به نام

گها و مناطق
شآموزان و الزم التعلیمات طبقات ،جنسیتها ،نژادها ،فرهن 
میزان دسترسی دان 

یکنند ( دهقان .) 1383 ،مفهوم عدالت آموزشی متضمن
متفاوت را به تحصیل ،تعریف م 
داللتهای خاصی است .تدارک تعلیم و تربیت رایگان برای همه ی کودکان تا حدی که افراد به

سطحی برسند که بعد از تمام شدن تحصیالت بتوانند وارد بازار کار شوند ،تدارک یک برنامه
درسی عمومی برای همه کودکان بدون توجه به زمینههای قبلی آنها ،برخورداری همه ی

کودکان از مدارس یکسان با امکانات مشابه بدون توجه به محل سکونت شان ،از جمله این
یرود (میلیلبند.) 2003 ،3
داللتها به شمار م 

یتوانیم  3دسته عوامل را در
طهای آموزشی کنیم ،م 
اگر بحث عدالت آموزشی را محدود به محی 

آن دخیل دانست:

1. Creative
2. Educational inequality
3. Mililband
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 )1موقعیت ،منابع و امکاناتی که از طرف مسئوالن نظام آموزشی تدارک دیده میشود ،مانند
معلم ،منابع اولیه ،برنامه ی درسی ،محیط آموزشی؛

یشود ،مانند زمینهی اقتصادی،
 )2ویژگیهایی که از طرف دانشآموزان وارد محیط آموزشی م 

شآموزان
فرهنگی و موقعیت اجتماعی دان 

یآید،
 )3ویژگیهای نامحسوس که در نتیجه ی برخورد متقابل همه ی این عوامل به وجود م 

شآموزان با یکدیگر (اندسون،1
شآموزان و نوع برخورد دان 
مانند نوع برخورد معلمان با دان 
.) 2007

تبعیض 2از زمره مفاهیمی است که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم عدالت دارد .در واقع به

مفهوم دیگر ،واژه ی تبعیض از نظر ادراکی نزد افراد ،همپوشی قابل توجهی با مفهوم عدالت دارد.

طرف دیگر واکنشهایی که در عرصههای مختلف زندگی ،از افراد در مقابل بی عدالتی سر

یدهند
یزند شباهت بسیار زیادی با واکنشهایی دارد که در مقابل تبعیض ادراک شده انجام م 
م 

(گل پرور و نادری .) 1390 ،نتایج تحقیق یاری قلی و همکاران ( )1 39 1با عنوان «تحلیل تطبیقی

فلسفه عدالت آموزشی :دیدگاههای لیبرال و جامعه گرا» ،نشان داد که مفهوم عدالت تربیتی در
گذر زمان و در فرهنگهای گوناگون دارای بار معنایی متفاوت و متضمن داللتهای تربیتی

مختلفی است .وفاداری راولز به مبانی لیبرالیسم 3مساوات طلبانه 4و طرح اصول عدالت مبتنی برآن،

جایگاه ویژه ای به تفرد و مساوات بخشیده است .همچنین تقدم جامعه بر فرد از نگاه والزر سبب
شده تا او مدافع تعلیم و تربیت همگانی و یکسان در مراحل اولیه تعلیم و تربیت باشد .همچنین گل

پرور و همکاران (  ) 1390با پژوهشی با «عنوان الگوی ساختاری رابطه ی عدالت آموزشی با
رضایت از تحصیل ،نتایج ،رفتارهای مدنی-تحصیلی و فریبکاری تحصیلی» به این نتایج رسیده اند

که بین عدالت آموزشی با رفتارهای مدنی تحصیلی رابطه ی مستقیم و مثبت معنادار وجود دارد.

رضایت از نتایج با رضایت از تحصیل دارای رابطه ی مثبت و معنادار و رفتارهای مدنی-تحصیلی

یتوان گفت که عدالت آموزشی از زمره ی
دارای رابطه ی منفی و مثبت معنادار است .بنابر این م 
1.Anderson
2.Discrimention
3.Liberalism
4.Egalitarian
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یتوانند رضایت از نتیجه ،تحصیل و رفتارهای مدنی – تحصیلی را به طور
متغیرهایی است که م 

مستقیم و فریبکاری تحصیلی را به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار دهند .یافتههای پژوهش قلی

پور و پیران نژاد (  ) 1389با عنوان «بررسی اثرهای عدالت در ایجاد و ارتقای خودباوری نهادهای

آموزشی» انجام داده اند یافتههای پژوهش حاکی از آن است که هر اندازه عدالت توزیعی ،مراوده

ای ،رویه ای و اطالعاتی در نهادهای آموزشی بیشتر باشد ،خودباوری باالتر است .لذا برای ایجاد و

ارتقای خودباوری ملی ،ضروری است که نهادهای آموزشی بر استقرار عدالت در این نهادها

اهتمام ورزند تا زمینه برای رشد در کل جامعه فراهم گردد .در پژوهشی که ثناگو و همکاران

(  ) 1389با عنوان «تبیین عدالت آموزشی در دانشجویان علوم پزشکی» انجام داده اند به این نتایج

یباشد.
رسیدهاند که برتری نداشتن دانشجویی بر دانشجویی دیگر ،مضمون اصلی ظهور یافته م 

طبق این پژوهش ،شیوهی ارزشیابی و نحوه ی آموزش اساتید ،جزء مباحثی بود که بیشترین دغدغه

یتواند رعایت عدالت
یداد .از نظر آنها ،این دو ،عواملی هستند که م 
دانشجویان را شکل م 
آموزشی را زیر سؤال ببرند .به طور کلی همه ی دانشجویان در یک محیط از امکانات موجود
برخوردار شوند تا زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادها فراهم شود و افراد انگیزه ی کافی برای

تالش و تکاپو در راستای رسیدن به هدف داشته باشند و بتوانند بعد از فارغ التحصیلی ،کارآیی و

تبحر کافی در زمینه ی شغل آینده ی خود داشته باشند .نتایج تحقیقی که جنابی (  ) 1388با عنوان

شآموزان مقطع متوسطه استان اصفهان»
تهای آموزشی در دان 
«بررسی نابرابری دستیابی به فرص 

انجام داده نشان داد که فرصتهای آموزشی در دوره ی متوسطه برای دختران و پسران در مناطق و
نواحی استان اصفهان به طور یکسان توزیع نگردیده است.

در پژوهشی که تونی و ردگرز ) 2011 ( 1با عنوان «سیاست عدالت نژادپرستی در آموزش» انجام

دادند به این نتایج دست یافتند که در سیستم آموزشی ،نوعی رهبری ملی در برقراری فرصتها

یباشد .معیارهای کلی حاکم بر جامعه ،بیانگر دست آوردهای
شآموزان سفید پوست م 
برای دان 

یباشد.در پژوهشی کههانا و لیندن )9 00 2( 2با عنوان
شآموزان رنگی نم 
آموزش یکسان برای دان 

شآموزان
«ارزیابی تبعیض در آموزش» انجام دادند مشخص شده است که تبعیض نسبت به دان 

1.Tony & Rodgers
2.Hana & Linden
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یشود در حالی که معلمانی که متعلق به گروههای
ردهی پایین توسط معلمان رده ی پایین اعمال م 

یکنند .پژوهشی با عنوان «عدالت آموزشی در دانش
ًال تبعیضی اعمال نم 
ردهی باالتر هستند اص ًال

آموزان با استعداد» توسط مری ) 2008 ( 1انجام شده و این نتایج حاصل شد که اگر دانشآموزان

با استعداد برای فهم مطالب آموزشی که به اندازهی کافی آنها را به چالش بکشد شکست

بخورند ،عدالت آموزشی را تکذیب میکنند .همچنین آموزشی که به طور مناسب چالش برانگیز
شهایی
یتوان با رو 
شآموزان را م 
باشد برای ترقی کردن انسان مهم و ضروری است ،اما بیشتر دان 

مناسب طوری به چالش کشاند که بدون انجام اقدامات پرهزینه باعث ترقی آنان شود .با توجه به
ماهیت و اهداف ،مسأله ی پژوهش حاضر ارائه ی مدلی برای ارزیابی عدالت آموزشی در سطح

دوره ی متوسطه بود .در این راستا سؤالهای زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

سوالهای تحقیق

یشوند؟
 .1مؤلفههای ارزیابی عدالت آموزشی کدامند؟ و در چه عواملی اشباع م 

 .2مدل مناسب برای ترکیب عوامل و مؤلفههای ارزیابی عدالت آموزشی کدام است؟

 .3آیا مدل ارائه شده برای ارزیابی عدالت آموزشی در سطح دوره ی متوسطه از کفایت الزم
برخوردار است؟

رو ش

شهایی که در بر دارد به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نوع،
این تحقیق با توجه به اهداف و رو 
توصیفی -تحلیلی 2است .جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی متخصصان علوم تربیتی،

معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استانهای گیالن و مازندران در سال تحصیلی 1 39 1-29

است .نمونه ی جامعه ی تحقیق حاضر ،شامل  500از متخصصان ،معلمان و کارشناسان آموزش و
پرورش است که به پرسشنامه پاسخ داده اند .در این پژوهش متخصصان به دلیل پراکندگی جامعه

به روش هدفمند ،و معلمان و کارشناسان به روش تصادفی طبقهای نسبی نمونه گیری شدند.

همچنین از بررسی سوابق تحقیقات انجام شده و تئوریهای مربوط ،یک پرسشنامه محقق ساخته

تنظیم شد که شامل  13مؤلفه بوده است .ضریب پایایی هر یک از مؤلفهها عبارت است از:

1.Merry
2.Descriptive- analytical
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شآموزان ،0/ 53 :موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،0/ 91 :تعهد
خودباوری ،0/ 38 :برابری نسبت به دان 

معلم ،0/ 74 :اخالق تحصیلی ،0/ 42 :انصاف و عدالت ،0/ 63 :وفاداری معلم ،0/ 39 :کم کاری معلم
 ،0/ 83عملکرد نظام آموزشی ،0/ 79 :نابرابری آموزشی ،0/ 56 :تقلب ،0/ 90 :تبعیض،0/ 69 :

دسترسی به عوامل آموزشی ،0/ 89 :و ضریب پایایی کل پرسشنامه  0/ 80محاسبه شده است .برای

تجزیه و تحلیل از روش آماری توصیفی و استنباطی و از آزمونهای مختلفی مانند آلفای کرونباخ
و تحلیل عاملی استفاده شده است .از نرم افزار  Lisrel8نیز به منظور انجام عملیات تجزیه و تحلیل

(تحلیل مسیر) استفاده گردید.

یافتهها

یباشند و در چه عواملی اشباع میشوند؟
سؤال اول :مؤلفههای ارزیابی عدالت آموزشی کدامها م 

یباشد که عبارتند از :خودباوری،
مؤلفههای عدالت آموزشی در این پژوهش شامل  13مؤلفه م 

شآموزان،
شآموزان ،موقعیت اقتصادی و اجتماعی ،تعهد معلم نسبت به دان 
برابری نسبت به دان 

شآموزان ،وفاداری معلم ،کم کاری معلم ،عملکرد
اخالق تحصیلی ،انصاف و عدالت نسبت به دان 
نظام آموزشی ،نابرابری آموزشی ،تقلب ،تبعیض ،دسترسی به عوامل آموزشی.

پاسخ بخش دوم سؤال اول که مؤلفهها از چه عواملی اشباع شده است ،عبارتند از :در بعد اول و

یباشد .بعد سوم:
شآموزان هر کدام شامل  2گزاره م 
دوم ،خودباوری و برابری نسبت به دان 

موقعیت اقتصادی و اجتماعی 4 ،گزاره؛ بعد چهارم :تعهد معلم؛ 8گزاره؛ بعد پنجم :اخالق

شآموزان 3 ،گزاره؛ بعد هفتم :وفاداری
تحصیلی4 :گزاره؛ بعد ششم :انصاف و عدالت نسبت به دان 

معلم 3 ،گزاره؛ بعد هشتم :کم کاری معلم 4 ،گزاره؛ بعد نهم :عملکرد نظام آموزشی 3 ،گزاره؛

بعد دهم :نابرابری آموزشی 5 ،گزاره؛ بعد یازدهم :تقلب 6 ،گزاره؛ بعد دوازدهم :تبعیض 4 ،گزاره
و بعد سیزدهم :دسترسی به عوامل آموزشی ،شامل  6گزاره میباشد.

سؤال  :2مدل مناسب برای ترکیب عوامل و مؤلفههای ارزیابی عدالت آموزشی کدام است؟

شآموزان ،با انجام عملیات تحلیل عاملی ،با توجه به
در بعد اول و دوم ،خودباوری و برابری دان 
یداری ،برای کای اسکوئر باالتر از آستانه  0/05نبود ،و از
این که خروجی نرم افزار عدد معن 

طرف دیگر شاخص نسبت مجذور خی دو بردرجه آزادی برابر شده است که از 3کمتر نبود ،در

نتیجه این مؤلفهها هر کدام با  2سؤال حذف شدند .در بعد سوم تا سیزدهم ،شامل :موقعیت
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اقتصادی و اجتماعی،تعهد معلم ،اخالق تحصیلی ،انصاف و عدالت ،وفاداری ،کم کاری معلم،

عملکرد نظام آموزشی ،نابرابری آموزشی ،تقلب ،تبعیض و دسترسی به عوامل آموزشی با توجه به

خروجی نرم افزار عدد معنیداری برای کای اسکوئر باالتر از آستانه  0/05است که برازش بسیار

یدهد .از طرف دیگر شاخص نسبت مجذورخی دو بر درجه آزادی برابر
خوب مدل را نشان م 
شده است که از 3کمتر است .با توجه به تحلیل عاملی انجام شده در خصوص مؤلفههای مورد
نظر ،مدل مفهومیعدالت آموزشی بدین صورت است.

نمودار .1مدل مفهومی تحلیل عاملی عدالت آموزشی

سؤال سوم :آیا مدل ارائه شده برای ارزیابی عدالت آموزشی در سطح دوره ی متوسطه از کفایت
الزم برخوردار است؟

یتوان در سطح دوره ی متوسطه استفاده
برای تشخیص مدل عدالت آموزشی که تا چه اندازه م 

کرد ،از تحلیل مسیر استفاده شده است .بر اساس این مدل مؤلفههای موقعیت اجتماعی و اقتصادی،

وفاداری معلم ،دسترسی به عوامل آموزشی ،عملکرد نظام آموزشی ،تعهد و نابرابری آموزشی با

یباشند و مؤلفههای اخالق تحصیلی ،انصاف و عدالت ،کم
یکدیگر و با سؤاالت خود در ارتباط م 

کاری معلم ،تقلب و تبعیض هر کدام به صورت مستقل بر عدالت آموزشی تأثیر داشته اند.
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نمودار .2تحلیل مسیر مدل عدالت آموزشی

عدالت از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در ميان انديشمندان مورد توجه بوده و در

مباحث سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی اثرگذار بوده است .در عصر حاضر و به سبب اهميت

يافتن تربيت نسل نوخاسته در توسعه ،تعالي و تداوم حيات جوامع ،تربيت به ويژه نوع رسمي و

عمومي آن اعتبار فراوان يافته است .از اين منظر عدالت آموزشي نيز مورد توجه زياد قرار گرفته
است .اما عدالت در آموزش از مقولههایی است که صاحبان انديشه کمتر به آن توجه داشتهاند .در

اين پژوهش سعی شده ابتدا به مفهوم شناسی عدالت پرداخته شود؛ سپس مفهوم عدالت در حوزه

آموزش و پرورش مطرح شد .بر این اساس ،الگوی ارزیابی عدالت آموزشی با توجه به ابعاد و

مؤلفهها طراحی شد .برای اثر بخش تر کردن بیشتر الگوی عدالت آموزشی ،این الگو جهت
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اعتباریابی به جامعه ی متخصصان تعلیم و تربیت ،معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش عرضه

شده است .با توجه به نتایج پژوهش میدانی الگوی عدالت آموزشی اعتباریابی شده است .این

یباشد که با معرفی عدالت آموزشی به عنوان
پژوهش هم سو با پژوهش هوی و تارتر (  ) 2004م 
یک معیار اخالقی مبتنی بر درستی ،اعتبار و اصالت ،خلوص ،برابری ،بی طرفی ،قابل اعتماد بودن

یدانند .پژوهش اسمیت و همکاران (  ) 2002نشان داده است که احتمال درگیر
و افتخار و غرور م 

یهای افراد در
سها و نگران 
شدن در تقلب و فریبکاری از بین مؤلفههای دیگر بیشتر تحت تأثیر تر 

سها
محیطهای آموزشی است که نمیتوان گفت عدالت آموزشی قادر به تسط بر برخی از این تر 
یتوان گفت اخالق تحصیلی و عدالت آموزشی میتوانند از طریق
یها است .بنابراین م 
و نگران 

شآموزان اطمینان در دستیابی به نتایج متناسب با شایستگی و تالش موجب
یهای دان 
کاهش نگران 

شهای مری) 2008 ( 1
تضعیف تمایل به رفتارهای فریبکارانه شود .این تحقیق همسو با نتایج پژوه 

شآموزان با استعداد برای فهم مطالب آموزشی که
انجام شده و این نتایج حاصل شد که اگر دان 

به اندازه ی کافی آنها را به چالش بکشد شکست بخورند ،عدالت آموزشی را تکذیب میکنند .با

یتواند
تحقیق گل پرور و همکاران (  ،) 1390که عدالت آموزشی از زمره متغیرهایی است که م 

رضایت از تحصیل و رفتارهای مدنی -تحصیلی را به طور مستقیم و فریب کاری تحصیلی را به
طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار دهد .با تحقیق ثناگو و همکاران (  ،) 1389که برتری نداشتن

یباشد .در این پژوهش ،عدالت به
دانشجویی بر دانشجویی دیگر ،مضمون اصلی ظهور یافته م 
معنای دسترسی برابر و مساوی همه ی امکانات آموزشی ،بدون در نظر گرفتن رشته ی تحصیلی،

قومیت ،جنسیت ،مذهب ،فرهنگ ،معدل ،اخالق و رفتار دانشجو ،طرز لباس پوشیدن و نحوه ی

یباشند .به طور کلی همه ی دانشجویان در یک محیط از
آرایش ،عوامل دموگرافی و شخصیتی م 
امکانات موجود برخوردار شوند تا زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادها فراهم شود و افراد

انگیزه ی کافی برای تالش و تکاپو در راستای رسیدن به هدف داشته باشند و بتوانند بعد از فارغ

التحصیلی ،کارآیی و تبحر کافی در زمینه ی شغل آینده ی خود داشته باشند.

شآموزان ،صرفأ به
یگردد که موقعیت اقتصادی و اجتماعی دان 
براساس مدل موجود پیشنهاد م 

شآموزان و دادن امتیاز برای کسب نمره ی بیشتر به
عنوان یک معیار و مالک برای قضاوت دان 
1.Merry
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آنها قرار نگیرد .اخالق تحصیلی به عنوان یک مالک مهم در سنجش عدالت آموزشی قرار
شهایی نظیر صداقت ،تکیه بر تالش
گرفته شود تا افراد اعمال و اقدامات خود را بر مبنای ارز 
شخصی ،رعایت شأن و احترام دیگران انجام دهند .معلمان نسبت به شناخت استعدادهای

شآموزان توجه بیشتری نشان دهند تا نادیده گرفتن این امر منجر به تکذیب عدالت آموزشی
دان 

در سطح مدارس نگردد .معیارهای کلی حاکم بر جامعه ،که بیانگر دستاوردهای آموزش یکسان
یباشد ،با توجه به مناطق مختلف کشور و نیازهای منطقه ای صورت پذیرد.
شآموزان م 
برای دان 
منابع
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